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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
6307 Reial decret 283/2021, de 20 d’abril, pel qual es modifica el Reial decret 

1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del programa 
de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, té per objecte establir la 
normativa bàsica aplicable a una sèrie de mesures que recull el programa de suport al 
sector vitivinícola espanyol 2019-2023, presentat pel Regne d’Espanya davant la Comissió 
Europea de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea una 
organització comuna de mercats dels productes agraris, pel que fa als programes de 
suport en el sector vitivinícola, en línies d’actuació diferenciades, destinades, entre d’altres, 
a la promoció en tercers països, reestructuració i reconversió de vinyes i inversions, que 
ara es modifica amb una triple finalitat.

Un primer grup de modificacions de les mesures incloses dins del programa de suport 
al vi es concentren en particular la mesura de collita en verd, sobre la qual s’ha constatat 
que requereix una adaptació urgent per a la seva aplicació eficaç el 2021.

L’any 2020, primer any d’aplicació efectiva de la collita en verd, s’ha vist condicionat 
per la crisi de la COVID-19, que va requerir l’aplicació d’una ajuda a la collita en verd 
totalment excepcional i es va instrumentar mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de 
juny.

Com a conseqüència de l’experiència adquirida en el primer any d’aplicació de la 
mesura de la collita en verd el 2020, i amb l’objectiu d’establir les bases per a aplicar 
aquesta ajuda qualsevol any que es necessiti, s’ha posat de manifest la necessitat 
d’establir canvis que facilitin la gestió d’aquesta i l’aprofitament del pressupost assignat a 
la mesura d’una manera més eficient.

Per això la collita en verd, la base normativa de la qual és el Reial decret 1363/2018, 
de 2 de novembre, a través d’aquesta modificació, presenta una sèrie de millores.

Així, els principals canvis en la mesura de collita en verd es focalitzen en el sistema de 
puntuació de les parcel·les de vinya objecte d’ajuda, on s’han establert set criteris de 
prioritat elegibles, un sistema de desempat en cas d’igualtat de puntuació, i la modificació 
en la forma de pagament de l’ajuda que aporta una precisió més gran en utilitzar el 
rendiment mitjà de la parcel·la durant els tres últims anys per al càlcul de l’ajuda.

A més, s’ha fet una nova redacció dead determinats articles per evitar la creació 
possible de condicions artificials en l’accés a l’ajuda. I s’han incorporat nous articles per 
cobrir els buits existents en l’estructura de gestió de la mesura, en establir terminis i formes 
de comunicació entre les comunitats autònomes i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació que n’assegurin el desplegament correcte.

Un segon grup de canvis, encara que el gruix de les modificacions s’encamina a 
aquesta millora en la gestió de la collita en verd, deriven de l’adaptació necessària de 
determinats articles en altres mesures, també presents en el Reial decret, com són les de 
reestructuració i reconversió de vinya, inversions i promoció en tercers països, com a 
conseqüència de la modificació dels reglaments (UE) núm. 592, 600 i 884, tots ells de 2020.

Així, els canvis derivats de la modificació del Reglament delegat (UE) 2020/884 de la 
Comissió que modifica al Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, mitjançant la 
publicació del Reglament delegat (UE) 2021/374 de la Comissió, de 27 de gener de 2021, 
afegeixen elements de flexibilització a considerar en els controls previs a l’execució del 
pagament de l’ajuda. D’aquesta manera, en casos diferents als que es deuen a causes de 
força major, en el supòsit que no s’hagin executat totes les accions que formen part de 
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l’operació global però en què s’aconsegueix l’objectiu global de l’operació per complir els 
objectius estratègics i en què les accions executades formen part dels objectius generals 
de les sol·licituds d’ajuda aprovades inicialment o modificades, es permet el pagament 
d’aquestes accions i es redueix aquesta ajuda en una quantia igual a les accions no 
executades però aprovades inicialment o modificades, si s’escau, sense haver d’executar 
la garantia de bona execució.

D’altra banda, s’amplia per a l’exercici financer 2021 l’excepció d’aplicar la penalització 
que estableix l’article 54 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, per la 
diferència entre la superfície aprovada i l’executada. A més, es mantenen per al 2021 les 
flexibilitzacions en la modificació de les operacions de reestructuració i reconversió de vinyes 
i inversions, que es disposen per a l’exercici FEAGA 2020 per la crisi de la COVID-19. Sobre 
això, convé assenyalar que la modificació feta és respectuosa amb els reglaments europeus 
ja que el canvi per al 2021 introduït per l’article 1.6 del Reglament delegat (UE) 2021/374, 
que comporta no aplicar en els seus propis termes l’article 84.6 per a l’any 2021, es conté en 
les disposicions addicionals onzena (per a reestructuracions) i tretzena (per a collita en verd).

Per la seva banda, la modificació del Reglament delegat (UE) 2020/592 de la Comissió, 
mitjançant la publicació del Reglament delegat (UE) 2021/95 de la Comissió, de 28 de 
gener de 2021, amplia per a l’exercici FEAGA 2021 les condicions excepcionals de 
finançament que s’estableixen per al 2020 atesa la situació generada per l’epidèmia.

Així mateix, la modificació del Reglament d’execució (UE) 2020/600 de la Comissió, 
mitjançant la publicació del Reglament d’execució 2021/78 de la Comissió, de 27 de gener 
de 2021, flexibilitza determinats terminis i procediments per a la collita en verd en l’exercici 
financer 2020 per la crisi de la COVID que s’amplien a l’exercici 2021 mitjançant aquesta 
modificació.

El tercer i últim grup de modificacions és conseqüència de les millores derivades de 
l’experiència en la gestió.

En aquest sentit, en la mesura de promoció, a conseqüència de l’última auditoria de la 
Comissió Europea VINR/2020/005/ES, portada a terme en relació amb l’aplicació de 
l’article 54 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, a Espanya, s’ha inclòs 
un nou apartat a fi que el seu compliment sigui més exacte. Així mateix, per evitar 
ambigüitats en la gestió s’ha precisat la definició d’empresa vitícola i s’han concretat 
terminis.

En la mesura de destil·lació de subproductes s’ha modificat la redacció de l’article 54 
per precisar el moment en què les destil·leries han d’estar autoritzades.

En la mesura de reestructuració i reconversió de vinya s’han adaptat, sobre la base de 
les modificacions dels reglaments que s’han esmentat anteriorment, els terminis, 
l’increment temporal de la contribució de la Unió Europea, el procediment de pagament i 
els controls.

De la mateixa manera, en la mesura d’inversions, s’ajusta la nomenclatura emprada en 
la redacció de l’article 61 al que s’indica en la Comunicació 2014/C-249/01 de la Comissió, 
de 31 de juliol de 2014, sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses 
en crisi. Així mateix, mitjançant la inclusió d’una nova disposició addicional catorzena, es 
modifiquen determinats terminis per al 2021, a les sol·licituds presentades després de l’1 
de febrer de 2018, en particular els aplicables a les modificacions majors de les operacions, 
a la justificació i sol·licitud del pagament i als avenços d’execució.

Es porten a terme en aquest punt, per tant, modificacions tècniques als articles 2.k), 4, 
24.1, 39.3, 73.5, 73.6, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 i 84, s’afegeix un nou apartat 7 a l’article 
73 i s’inclouen tres nous articles 77 bis, 79 bis i 84 bis. A més, es modifiquen alguns articles 
per millorar-ne la redacció, en concret els articles 54.1 de destil·lació de subproductes, 61 
d’inversions i 84 de collita en verd.

S’adapten d’acord amb això les disposicions addicionals sisena, vuitena, desena i 
onzena. S’afegeixen dues noves disposicions addicionals, dotzena i tretzena, per a la 
mesura de collita en verd i una disposició addicional catorzena per a la mesura d’inversions 
i reestructuració de vinya (només per al 2021).

Finalment, es modifica l’annex XXV i s’afegeix un nou annex XXVI.
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Aquest projecte consta d’un article únic que recull les modificacions anteriors i una 
disposició final única que preveu l’entrada en vigor immediata de la norma.

D’altra banda, s’està pendent de la modificació del Reglament d’execució (UE) 
2020/532, de la Comissió, que amplia per a l’exercici 2021 una part de la flexibilitat en els 
controls que es va establir per a l’exercici 2020, Reglament que és d’aplicació directa des 
del moment en què aquesta modificació es publiqui en el «Diari Oficial de la Unió Europea», 
motiu pel qual no s’ha d’incloure cap disposició sobre això en aquesta norma.

La regulació que conté aquesta norma s’ajusta als principis que preveu l’article 129 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En concret, compleix els principis de necessitat i eficàcia, atès que es tracta de 
l’instrument més adequat per garantir que la normativa s’aplica d’una manera homogènia 
a tot el territori nacional, la qual cosa garanteix l’interès general. També s’adequa al principi 
de proporcionalitat, atès que no hi ha cap altra alternativa que imposi menys obligacions 
als destinataris. Quant als principis de seguretat jurídica, transparència i eficiència, aquesta 
norma s’hi adequa, atès que és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, s’ha procurat 
la participació de les parts interessades i s’han evitat càrregues administratives.

En l’elaboració d’aquest Reial decret s’han consultat les comunitats autònomes, així 
com les entitats més representatives dels sectors afectats.

Aquest Reial decret es dicta d’acord amb l’habilitació que preveu la disposició final 
primera de la Llei 24/2003, de 10 de juliol, i en aplicació de la normativa de la Unió Europea, 
especialment el Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 
17 de desembre de 2013.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb l’aprovació 
prèvia del ministre de Política Territorial i Funció Pública, d’acord amb el Consell d’Estat i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 20 d’abril de 2021,

DISPOSO:

Article únic. Modificació del Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació 
de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

El Reial decret 1363/2018, de 2 de novembre, per a l’aplicació de les mesures del 
programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol, queda modificat de la 
manera següent:

U. La lletra k) de l’article 2 queda redactada de la manera següent:

«k) empresa vinícola: als efectes de la mesura de promoció s’entén per 
empresa vinícola l’empresa privada en què més del 50% de la seva facturació 
provingui de productes de l’annex II d’acord amb el seu últim exercici fiscal tancat o 
la producció de la qual superi els 500 hl d’aquests productes, d’acord amb el seu 
últim exercici fiscal tancat.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 4, amb el contingut següent:

«4. L’autoritat competent ha de verificar que els programes s’han executat 
segons el que preveu l’article 54 del Reglament delegat (UE) 2016/1149, de la 
Comissió, de 15 d’abril de 2016. Aquesta verificació s’ha d’efectuar sobre la 
sol·licitud d’ajuda inicialment aprovada o modificada.»

Tres. L’apartat 1 de l’article 24 queda redactat de la manera següent:

«1. Les comunitats autònomes han d’elaborar un informe anual del resultat 
dels programes i controls efectuats, que s’ha de presentar, abans de l’1 de novembre 
de l’any següent a l’exercici FEAGA de què es tracti, al Comitè d’avaluació i 
seguiment de la mesura que preveu l’article 23.»

Quatre. L’apartat 3 de l’article 39 queda redactat de la manera següent:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 95  Dimecres 21 d'abril de 2021  Secc. I. Pàg. 4

«3. L’ajuda es paga segons el càlcul que estableix l’article 37 i una vegada que 
es comprovi que l’operació s’ha executat totalment i s’ajusta a la sol·licitud aprovada 
o modificada d’acord amb l’article 47.

No s’ha de pagar cap ajuda corresponent a una operació en què no s’hagi 
executat alguna acció sense tenir autoritzada prèviament la modificació de l’operació 
corresponent per l’autoritat competent de la comunitat autònoma, tret de causes de 
força major o circumstàncies excepcionals, o tret que els controls demostrin que 
s’ha assolit l’objectiu de l’operació, tal com indica l’apartat 2 de l’article 54 del 
Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, de 15 d’abril de 2016.

Si es comprova en els controls que l’operació global que figura en una sol·licitud 
d’ajuda, inicialment aprovada o modificada, no s’ha executat totalment, però sí s’ha 
assolit l’objectiu general de l’operació, s’ha de pagar l’ajuda corresponent a les 
accions individuals que s’hagin executat i s’ha d’aplicar una penalització del 100% 
de l’import assignat inicialment a les accions que figurin en la sol·licitud d’ajuda, 
inicialment aprovada o modificada, que no s’hagin executat totalment.

Si no s’aconsegueix l’objectiu de l’operació global, i en cas que ja s’hagin abonat 
ajudes per accions individuals que formin part de l’operació global que preveu la 
sol·licitud d’ajuda, no s’ha de concedir cap ajuda i s’ha d’exigir el reintegrament de 
les quantitats corresponents a aquestes accions individuals no executades.

Si no s’aconsegueix l’objectiu de l’operació global, no s’ha de concedir cap 
ajuda.»

Cinc. L’apartat 1 de l’article 54 queda redactat de la manera següent:

«1. Els destil·ladors que vulguin participar en aquest règim d’ajudes han 
d’estar autoritzats per l’òrgan competent de la comunitat autònoma al territori de la 
qual estiguin radicades les instal·lacions de destil·lació, per actuar en el marc de 
l’article 52 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, 
amb caràcter previ a la data d’entrada dels subproductes a la destil·leria per als 
quals es vulgui sol·licitar l’ajuda.

Així mateix, han d’estar inscrits degudament en el registre territorial a què es 
refereix l’article 40 del Reglament dels impostos especials, aprovat pel Reial decret 
1165/1995, de 7 de juliol, i han de disposar del codi d’activitat i de l’establiment 
(CAU) que preveu l’article 41 del Reglament esmentat.»

Sis. L’últim paràgraf de l’article 61 queda redactat de la manera següent:

«No es concedeix l’ajuda a les empreses en situació de crisi, segons defineix la 
Comunicació 2014/C-249/01 de la Comissió, de 31 de juliol de 2014, sobre ajudes 
estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi.»

Set. Es modifiquen els apartats 5 i 6 i s’afegeix un nou apartat 7 a l’article 73, que 
queden redactats de la manera següent:

«5. Si es comprova mitjançant els controls que s’han executat totes les accions 
que formen part de l’operació global coberta per la sol·licitud d’ajuda inicialment 
aprovada o modificada, s’ha d’abonar l’ajuda sol·licitada. Així mateix, es pot pagar 
l’ajuda corresponent a les accions individuals executades si els controls demostren 
que les accions restants no s’han pogut dur a terme per causa de força major o 
circumstàncies excepcionals segons l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 
1306/2003, o si els controls demostren que, encara que les accions restants no 
s’hagin portat a terme, s’ha assolit l’objectiu general de l’operació, és a dir, que es 
compleixen els objectius estratègics de l’operació i que les accions executades 
formin part dels objectius generals indicats en la sol·licitud d’ajuda.

6. Si es comprova en els controls que l’operació global que figura en una 
sol·licitud d’ajuda, inicialment aprovada o modificada, no s’ha executat totalment, 
però sí que s’ha assolit l’objectiu general de l’operació, s’ha de pagar l’ajuda per a 
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les accions individuals que s’hagin executat de conformitat amb l’apartat 5 i s’ha 
d’aplicar una penalització del 100% de l’import assignat inicialment a aquelles 
accions que figurin en la sol·licitud d’ajuda, inicialment aprovada o modificada, i que 
no s’hagin executat totalment.»

«7. Si no s’aconsegueix l’objectiu de l’operació global, no s’ha de concedir cap 
ajuda i, en funció de la convocatòria a què correspongui l’operació, s’ha d’executar 
la garantia de bona execució d’acord amb l’article 73 bis o s’ha d’iniciar el 
procediment sancionador corresponent, si s’escau.

En cas que ja s’haguessin abonat ajudes per accions o actuacions individuals 
que formin part de l’operació global que preveu la sol·licitud d’ajuda, s’ha d’exigir el 
reintegrament de les quantitats abonades més els interessos corresponents.»

Vuit. L’article 76 queda redactat de la manera següent:

«Article 76. Àmbit d’aplicació.

1. L’ajuda a la collita en verd que preveu l’article 47 del Reglament (UE) núm. 
1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, és aplicable a les vinyes que es 
destinin a la producció de raïm per a vinificació.

2. S’entén per collita en verd la destrucció o l’eliminació total dels carrassos de 
raïm quan encara estan immadurs, de manera que es redueixi a zero el rendiment 
de la parcel·la, sense que hi pugui haver raïms sense veremar a la parcel·la de 
vinya objecte de l’ajuda. La collita en verd té com a finalitat evitar crisis de mercat i 
recobrar l’equilibri de l’oferta i la demanda al mercat vitivinícola.

3. Les comunitats autònomes que vulguin aplicar la mesura de collita en verd 
han de remetre abans del 15 gener de cada any una sol·licitud degudament 
justificada a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

4. En cas que hi hagi alguna sol·licitud esmentada en el paràgraf anterior, la 
Direcció General de Produccions i Mercats Agraris ha de fer una anàlisi de mercat, 
mitjançant la qual pot decidir concedir una ajuda a la collita en verd en una part o en 
la totalitat del territori nacional.

Abans del 30 de gener d’aquest any, mitjançant una resolució que s’ha de 
publicar en el “Butlletí Oficial de l’Estat”, la Direcció General de Produccions i 
Mercats Agraris ha de fixar una assignació pressupostària amb la finalitat de retirar 
un volum de vi que permeti recobrar l’equilibri del mercat.»

Nou. L’article 77 queda redactat de la manera següent:

«Article 77. Beneficiaris.

1. Es poden acollir a l’ajuda a la collita en verd els viticultors les vinyes dels 
quals es destinin a la producció de raïm per a vinificació. En el moment de sol·licitar 
l’ajuda han d’estar inscrits en el registre vitícola els viticultors, com a explotadors/
conreadors, així com les seves parcel·les objecte de sol·licitud d’ajuda.

2. No poden ser beneficiaris:

a) Els qui contravinguin a la normativa vigent tant en matèria de plantacions de 
vinya per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seva explotació, com en 
matèria de les declaracions obligatòries segons l’article 18 del Reglament delegat 
(UE) 2018/273 de la Comissió, d’11 de desembre de 2017, pel qual es completa el 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al 
règim d’autoritzacions per a plantacions de vinya, el registre vitícola, els documents 
d’acompanyament, la certificació, el registre d’entrades i sortides, les declaracions 
obligatòries, les notificacions i la publicació de la informació notificada, i pel qual es 
completa el Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell 
pel que fa als controls i les sancions pertinents, pel qual es modifiquen els 
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reglaments (CE) núm. 555/2008, (CE) núm. 606/2009 i (CE) núm. 607/2009 de la 
Comissió i pel qual es deroguen el Reglament (CE) núm. 436/2009 de la Comissió i 
el Reglament delegat (UE) 2015/560 de la Comissió.

b) Els viticultors que, una vegada aprovada l’ajuda en exercicis anteriors en el 
marc del PASVE 2019-2023, no n’hagin sol·licitat el pagament dins del termini que 
estableix la comunitat autònoma, tret de causes de força major o circumstàncies 
excepcionals segons recull l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, 
la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna.

c) Els viticultors que hagin renunciat a l’ajuda en exercicis anteriors en el marc 
del PASVE 2019-2023, una vegada aprovada, excepte que hagin comunicat la seva 
renúncia dins del termini que estableix la comunitat autònoma en virtut de l’article 
81.2 per a aquest efecte, tret de causes de força major o circumstàncies excepcionals 
segons recull l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i en els casos excepcionals que 
estableixi la comunitat autònoma corresponent en la seva normativa.

d) Si es demostra que els sol·licitants de l’ajuda han creat artificialment les 
condicions exigides per complir els criteris d’admissibilitat o de prioritat que 
s’estableixen en aquest Reial decret, en aplicació del que disposa l’article 60 del 
Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
desembre de 2013.

En qualsevol cas, no poden percebre aquestes ajudes els qui incompleixin 
qualsevol dels requisits que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.»

Deu. S’afegeix un article 77 bis, amb el contingut següent:

«Article 77 bis. Accions subvencionables.

El suport a la collita en verd només es pot concedir per a aquests tres tipus de 
verema:

a) Manual.
b) Mecànica.
c) Química.»

Onze. L’article 78 queda redactat de la manera següent:

«Article 78. Requisits d’admissibilitat.

1. Només es poden acollir a l’ajuda a la collita en verd les sol·licituds de 
parcel·les que es destinin a la producció de raïm per a vinificació i que s’han d’haver 
plantat prèviament a les tres campanyes anteriors a aquella en què se sol·licita 
l’ajuda.

S’entén per «parcel·la» objecte d’ajuda per a la collita en verd, la superfície 
contínua de vinya identificable alfanumèricament i gràficament.

2. Les sol·licituds poden contenir una o més parcel·les.
A més:

a) La superfície per parcel·la ha de ser igual o superior a 0,3 hectàrees (ha).
No obstant això, les comunitats autònomes poden establir límits superiors o 

inferiors sempre que en aquest últim supòsit la mida mitjana de les parcel·les de 
vinya d’aquesta comunitat sigui inferior a 0,3 ha. Així mateix, les comunitats 
autònomes poden establir un límit inferior només per a determinades regions 
vitícoles diferenciades dins de la seva comunitat autònoma, sempre que disposin de 
dades objectives que justifiquin aquesta reducció per a aquesta regió en particular.
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b) La superfície màxima per sol·licitud objecte de resolució aprovatòria és de 
10 ha per viticultor i any. No obstant això, les comunitats autònomes poden reduir la 
superfície màxima per viticultor i any.

3. No pot rebre ajuda a la collita en verd una mateixa parcel·la de vinya en 
dues campanyes consecutives, de conformitat amb el que estableix l’article 22 del 
Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió.

4. Les comunitats autònomes han d’examinar les sol·licituds basant-se en els 
criteris d’admissibilitat que estableix l’article 19 del Reglament delegat (UE) 
2016/1149, de la Comissió.

5. A les sol·licituds que no compleixin els requisits d’admissibilitat se’ls aplica 
l’article 23.6 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió.»

Dotze. L’article 79 queda redactat de la manera següent:

«Article 79. Presentació de sol·licituds d’ajuda.

1. Una vegada publicada la resolució indicada a l’article 76.4, les comunitats 
autònomes on s’hagi d’aplicar la collita en verd han d’establir un termini per presentar 
les sol·licituds d’ajuda, que no pot començar abans del 15 ni acabar després del 30 
d’abril de cada any.

2. Les sol·licituds s’han de dirigir a l’òrgan competent de la comunitat autònoma 
en què estiguin situades les parcel·les de vinya on se sol·liciti dur a terme la collita 
en verd.

En el cas de persones jurídiques, s’han de presentar electrònicament en els 
registres electrònics corresponents d’acord amb el que preveu l’article 16 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.

En el cas de persones físiques, poden presentar les seves sol·licituds tant de 
manera electrònica com presencial.

El model de sol·licitud i el termini de presentació és el que determina l’òrgan 
competent de la comunitat autònoma corresponent. Cada sol·licitud pot incloure una 
o més parcel·les.

3. Els viticultors han d’aportar, juntament amb la sol·licitud d’ajuda, com a 
mínim, la identificació del sol·licitant, i per a cadascuna de les parcel·les incloses en 
la sol·licitud d’ajuda s’ha d’indicar:

a) La identificació, la localització i la superfície.
b) El rendiment mitjà per parcel·la de vinya, considerant la mitjana de les tres 

últimes campanyes finalitzades, llevat que aquesta informació ja la tingui la 
comunitat autònoma.

En el cas que no es coneguin les produccions específiques de les parcel·les 
objecte de la sol·licitud d’ajuda, el rendiment mitjà s’ha de calcular tenint en compte 
la producció total declarada segons el tipus de vi, dividit entre la superfície total 
declarada per a aquest tipus de vi. Aquesta producció total segons el tipus de vins 
correspon a la declarada segons el desglossament de dades de vinya que recull el 
quadre B de l’annex I b del Reial decret 739/2015, de 31 de juliol, sobre declaracions 
obligatòries en el sector vitivinícola.

c) La varietat de raïm i el tipus de vi produït segons la declaració de collita de 
la campanya anterior, llevat que aquesta informació ja la tingui la comunitat 
autònoma.

d) Si s’escau, el document d’inscripció en la corresponent denominació 
d’origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP), llevat que aquesta 
informació ja la tingui la comunitat autònoma.

En cas que una DOP o IGP no inscrigui els viticultors ni les seves parcel·les, la 
comunitat autònoma pot considerar donar validesa a l’aportació d’altra documentació 
sempre que quedi acreditat i es pugui establir la correlació parcel·la-viticultor-celler 
on lliura la producció, que el celler sí hi està inscrit, que la producció que lliura i 
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registra el celler es correspon amb la de la parcel·la per a la qual vol sol·licitar ajuda 
el viticultor i que els raïms d’aquesta parcel·la es destinen a la producció de vi 
emparat per una DOP o una IGP.

e) La forma de realització de la collita en verd (mitjans propis o per empresa) i 
el mètode que s’aplica (manual, mecànic i/o químic).

f) Si la parcel·la pertany a explotacions de titularitat compartida, de conformitat 
amb la Llei 35/2011, de 4 d’octubre, de titularitat compartida de les explotacions 
agràries.

g) En el cas que el viticultor no sigui el propietari de la parcel·la, ha d’aportar 
una autorització per part del propietari, o un document justificatiu equivalent, llevat 
que justifiqui degudament davant l’autoritat competent la innecessarietat d’aquest.

Les comunitats autònomes poden demanar la documentació addicional que 
considerin oportuna sobre això.»

Tretze. S’afegeix un article 79 bis, amb el contingut següent:

«Article 79 bis. Procediment de selecció.

1. Les comunitats autònomes han d’examinar les sol·licituds pel que fa a la 
seva conformitat amb aquest Reial decret i han de requerir al sol·licitant, si s’escau, 
la presentació de la documentació o la informació que s’ha d’esmenar, o de 
l’addicional pertinent, d’acord i amb els efectes que preveu l’article 68 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre.

2. El procediment de selecció s’ha de fer per parcel·les. Les comunitats 
autònomes han d’elaborar una llista provisional amb les parcel·les seleccionades i 
prioritzades d’acord amb els criteris de prioritat que estableix l’article 80.

Les al·legacions eventuals que hagin pogut presentar els sol·licitants després de 
la presentació de la sol·licitud d’ajuda han d’haver estat valorades per les autoritats 
competents de les comunitats autònomes abans de l’elaboració de la llista definitiva 
de parcel·les prioritzades en el seu àmbit territorial.

3. Abans del 7 de juny de l’any en què s’apliqui la collita en verd, les comunitats 
autònomes han de comunicar, segons el que estableix l’annex XXV i en format 
electrònic, la llista definitiva de parcel·les admissibles i prioritzades segons l’article 
80 a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris. La comunicació 
esmentada ha d’anar signada per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

4. A partir de la informació remesa per les comunitats autònomes en l’apartat 
anterior, la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris ha d’elaborar la 
proposta de llista definitiva de parcel·les admeses i ha de comunicar a cada 
comunitat autònoma, abans del 15 de juny, les seves parcel·les admeses, tenint en 
compte el següent:

a) En cas que el pressupost disponible per a la mesura sigui més gran que 
l’import total sol·licitat, s’assigna a cada parcel·la l’import de l’ajuda sol·licitada.

b) En cas que el pressupost disponible per a la mesura sigui més petit que 
l’import total sol·licitat, es dona prioritat a les parcel·les que tinguin més puntuació 
en la valoració, fins a esgotar el pressupost.

c) En cas d’empat, es dona prioritat a les parcel·les de més superfície i, si 
persisteix l’empat, a les presentades en primer lloc segons data, hora, minut i segon 
del registre d’entrada.»

Catorze. L’article 80 queda redactat de la manera següent:

«Article 80. Criteris de prioritat.

1. Les comunitats autònomes poden elegir l’aplicació de dos o més dels criteris 
de prioritat següents, tenint en compte que almenys s’ha d’incloure un criteri de 
cadascuna de les dues categories de criteris que s’han establert.
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La selecció d’aquests criteris s’ha de basar en l’estratègia i els objectius 
específics que s’estableixen per cada comunitat autònoma en el seu territori i han 
d’estar inclosos en el Programa nacional de suport.

Categoria de criteris de prioritat lligats a la parcel·la:

a) Parcel·les inscrites en una figura de qualitat diferenciada (DOP/IGP) i la 
producció de les quals s’hagi destinat a l’elaboració de vi per a aquesta DOP o IGP 
almenys en les dues campanyes prèvies a la campanya d’aplicació de la collita en 
verd. La comunitat autònoma ha d’assignar un màxim de 3 punts a aquest criteri, 
que ha de repartir entre les figures de qualitat diferenciada (DOP/IGP), en funció de 
l’estratègia que hagi definit en el seu territori. La puntuació assignada a cada figura 
de qualitat en cap cas pot ser zero.

b) Tipus de raïm negre o blanc. La comunitat autònoma ha d’assignar un 
màxim de 4 punts a aquest criteri, repartits entre els dos tipus de raïm, en funció de 
l’estratègia definida per al seu territori. En cas que coexisteixin raïm negre i blanc en 
la parcel·la, s’assigna la puntuació corresponent al tipus de raïm que ocupi la 
superfície més gran per a cada parcel·la. La puntuació assignada a cada tipus de 
raïm en cap cas pot ser zero.

c) Varietat de raïm de vinificació. La comunitat autònoma ha d’establir tres 
varietats prioritàries. Ha d’assignar un màxim de 6 punts a aquest criteri, repartits 
entre les 3 varietats prioritàries que s’hagin establert, en funció de l’estratègia 
definida per al seu territori. En cas que coexisteixin diferents varietats de raïm en la 
parcel·la, s’assigna la puntuació corresponent a la varietat de raïm que ocupi la 
superfície més gran de la parcel·la. La puntuació assignada a cada varietat en cap 
cas pot ser zero.

d) Superfície de la parcel·la. La comunitat autònoma que decideixi escollir 
aquest criteri de prioritat ha de calcular la mida mitjana de les parcel·les del seu 
registre vitícola, i ha d’assignar 2 punts a les parcel·les que, en funció de l’estratègia 
definida per a la seva comunitat autònoma, vulgui prioritzar: o les de superfície 
inferior al valor mitjà calculat, o les de superfície superior al valor mitjà calculat

e) Mètode d’eliminació. La comunitat autònoma ha d’assignar un màxim de 6 
punts a aquest criteri, repartits entre els tres mètodes d’eliminació (mecànica, 
química i manual), en funció de l’estratègia definida per al seu territori. Les parcel·les 
on es combinin diversos mètodes d’eliminació obtenen la puntuació del mètode 
d’eliminació que representi una superfície més gran sobre la parcel·la esmentada. 
Per poder elegir aquest criteri de prioritat, la comunitat autònoma ha de permetre en 
l’ordre de convocatòria almenys dos tipus d’eliminació. La puntuació assignada a 
cadascun dels mètodes en cap cas pot ser zero.

Categoria de criteris de prioritat per a cada parcel·la lligats al sol·licitant. Aquests 
criteris de prioritat han d’estar complerts a l’inici del període de sol·licitud de l’ajuda 
que estableix la comunitat autònoma.

f) Jove viticultor, entenent com a tal aquell sol·licitant que no tingui més de 40 
anys d’edat l’any en què presenta la sol·licitud d’ajuda (es puntua amb 4 punts).

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, i aquest criteri no es pugui verificar 
directament, aquesta condició l’ha de complir almenys el 50% de les persones 
físiques amb el poder de decisió dins de la persona jurídica esmentada, fet que 
exigeix que la seva participació en el capital social de la persona jurídica sigui més 
de la meitat del capital social total d’aquesta o que hi tinguin més de la meitat dels 
drets de vot.

g) Explotacions inscrites en el registre de titularitat compartida d’acord amb la 
Llei 35/2011, de 4 d’octubre (es puntua amb 3 punts)

2. Les comunitats autònomes poden establir un criteri addicional més en cada 
categoria, basats en l’estratègia i els objectius específics establerts per cada 
comunitat autònoma en el seu territori i han d’estar inclosos en el Programa nacional 
de suport. La puntuació màxima per a cada criteri addicional és de 2 punts.
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3. La puntuació per parcel·la no pot superar els 23 punts.
4. Abans de l’1 de maig de l’any anterior a aquell al qual s’apliqui la collita en 

verd, les comunitats autònomes han de comunicar a la Direcció General de 
Produccions i Mercats Agraris els criteris de prioritat que han d’aplicar al seu territori 
i les seves puntuacions respectives, a fi d’incloure-ho en el Programa nacional de 
suport, en el marc de les modificacions que se’n permeten fer, segons l’article 2 i 
d’acord amb l’article 3 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió.»

Quinze. L’article 81 queda redactat de la manera següent:

«Article 81. Aprovació i notificació de sol·licituds.

1. Les comunitats autònomes han de resoldre les sol·licituds i les han de 
notificar als interessats abans del 30 de juny.

Contra la resolució de la comunitat autònoma es pot interposar el recurs 
corresponent en via administrativa o contenciosa administrativa, en funció del fet 
que exhaureixi la via administrativa o no.

2. Les comunitats autònomes han d’establir un termini de presentació de 
renúncies de les sol·licituds aprovades, sempre que no sigui superior a 10 dies 
després de la data de notificació de la resolució aprovatòria de l’ajuda.»

Setze. L’article 82 queda redactat de la manera següent:

«Article 82. Controls.

1. Els controls sobre el terreny s’han d’efectuar en totes les parcel·les a les 
quals s’hagi concedit l’ajuda a la collita en verd.

2. Amb la finalitat que es puguin efectuar els controls oportuns, els beneficiaris 
han de comunicar a l’autoritat competent la data d’execució de la collita en verd, que 
s’ha de dur a terme abans del 16 de juliol. La comunitat autònoma pot establir una 
data anterior si així ho considera oportú.

3. D’acord amb l’article 43 del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la 
Comissió, els controls s’han de fer abans del 31 de juliol de cada any.

4. Als efectes del compliment de l’article 18 del Reglament delegat (UE) 
2016/1149 de la Comissió, les comunitats autònomes han de garantir que les 
superfícies considerades es mantinguin en bones condicions vegetatives i que es 
compleixin les disposicions mediambientals i les fitosanitàries.»

Disset. L’article 83 queda redactat de la manera següent:

«Article 83. Càlcul de l’ajuda.

1. L’ajuda a la collita en verd s’ha de calcular sumant una compensació pels 
costos directes de destrucció o eliminació dels carrassos de raïm i una altra 
compensació per la pèrdua d’ingressos vinculada a la destrucció o l’eliminació dels 
carrassos de raïm, i s’ha d’ajustar al que estableix l’article 9 del Reglament 
d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió.

2. Les comunitats autònomes que prevegin sol·licitar aquesta ajuda han de 
calcular, segons el mètode de compensació que apliquin, i de conformitat amb 
l’apartat 4 d’aquest article:

a) Una compensació per la pèrdua d’ingressos per cada parcel·la objecte 
d’ajuda, que ha de ser com a màxim el 50% del valor mitjà del raïm de les tres 
últimes campanyes a la parcel·la objecte de l’ajuda.

b) L’import màxim o el barem estàndard de cost unitari per hectàrea per als 
costos directes de destrucció o eliminació dels carrassos de raïm per a cadascuna 
de les formes d’eliminació: manual, mecànica o química.
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En cas d’utilitzar diversos mètodes d’eliminació de carrassos en una mateixa 
parcel·la, l’ajuda s’ha de calcular sobre la base de l’import establert per al mètode 
d’eliminació més barat.

3. De conformitat amb l’article 47.3 del Reglament (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlament Europeu i del Consell, l’ajuda a la collita en verd no pot superar el 50% 
de la suma dels costos directes de destrucció o eliminació dels carrassos de raïm 
més la pèrdua d’ingressos vinculada a aquesta destrucció o eliminació.

4. Les comunitats autònomes poden decidir, de conformitat amb el que 
estableix l’article 44.1 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió, que el 
pagament de l’ajuda es faci:

a) D’acord amb els documents justificatius presentats pels beneficiaris i tenint 
en compte els imports màxims subvencionables que cada comunitat autònoma 
determini en el seu àmbit territorial segons el mètode de collita en verd que s’apliqui. 
L’ajuda concedida es basa en el menor dels dos imports, el presentat pels 
beneficiaris o l’import màxim subvencionable establert.

Per a l’establiment dels imports màxims s’ha de complir el que s’indica en els 
tres últims paràgrafs de l’article 44.1 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la 
Comissió.

b) Sobre la base dels barems estàndard de costos unitaris establerts 
prèviament per cada comunitat autònoma.

Per al càlcul i l’establiment dels valors dels barems estàndard de costos unitaris 
s’ha de tenir en compte el que estableix l’article 24 del Reglament d’execució (UE) 
2016/1150 de la Comissió. Aquest càlcul, si s’escau, ha d’incloure el valor de les 
contribucions en espècie.

5. Segons el que estableix l’article 45 del Reglament delegat (UE) 2016/1149 
de la Comissió, les contribucions en espècie en forma de provisió de treball que no 
hagi estat objecte de cap pagament en efectiu justificat amb factures o documents 
de valor probatori equivalent poden optar a l’ajuda sempre que la comunitat 
autònoma ho prevegi i ho comuniqui a la Direcció General de Produccions i Mercats 
Agraris, perquè es pugui comunicar a la Comissió en el Programa nacional de 
suport. En cas d’aplicar més d’un mètode d’eliminació en la mateixa parcel·la, la 
contribució en espècie s’ha de calcular tenint en compte l’import d’eliminació més 
barat.

Als efectes del càlcul de l’import de l’ajuda corresponent a les contribucions en 
espècie, s’han de tenir en compte els apartats 2.b), 3.b) i 3.c) de l’article 45 del 
Reglament delegat (UE) 2016/1149 de la Comissió.

6. Abans de l’1 de maig de l’any anterior al qual es porti a terme la collita en 
verd, les comunitats autònomes que prevegin executar aquesta ajuda han de 
comunicar a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris la forma de 
pagament que aplicaran i la informació mínima següent perquè es puguin recollir en 
el Programa nacional de suport, a fi de complir el que s’estableix a l’article 3.a).vi) 
del Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió:

a) Quan el pagament s’efectuï sobre la base dels justificants presentats pels 
beneficiaris, les comunitats autònomes han d’establir i comunicar els seus límits 
màxims per a cada mètode de collita. Els límits esmentats s’han de publicar en la 
convocatòria d’ajuda respectiva.

b) Quan el pagament es basi en els barems estàndard de costos unitaris, se 
n’ha de comunicar el valor i, a més, la informació referida al mètode de càlcul, la 
metodologia d’actualització periòdica i, si s’escau, els valors que hagin estat 
actualitzats.

c) Quan estigui previst el pagament de contribucions en espècie, el valor del 
treball propi, el mètode de càlcul i la seva adaptació anual si escau.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 95  Dimecres 21 d'abril de 2021  Secc. I. Pàg. 12

7. Quan l’ajuda es pagui d’acord amb els justificants de pagament que 
presentin els beneficiaris, prèviament a l’aprovació de la sol·licitud d’ajuda les 
autoritats competents han d’avaluar els costos de les accions proposades en cada 
operació i que es compleix la moderació de costos.

La moderació de costos s’ha d’avaluar mitjançant almenys un dels sistemes 
següents, o una combinació d’aquests:

a) Comparació de diferents ofertes: amb caràcter general, el sol·licitant ha 
d’aportar juntament amb la sol·licitud d’ajuda, i amb caràcter previ a l’execució de 
l’operació, un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors.

S’ha d’avaluar almenys la independència de les ofertes, que els elements de les 
ofertes siguin comparables, així com la claredat i el detall de la descripció d’aquestes. 
L’elecció entre les ofertes presentades s’ha d’efectuar d’acord amb criteris d’eficàcia 
i economia, i l’elecció s’ha de justificar expressament quan no recaigui en la proposta 
econòmica més avantatjosa, així com, si s’escau, la inexistència de suficients 
proveïdors.

b) Costos de referència: l’autoritat competent estableix o utilitza una base de 
dades de preus de referència. Aquesta base de dades ha de ser completa, ha 
d’estar prou detallada, s’ha d’actualitzar periòdicament i ha de garantir que els preus 
reflecteixen els preus de mercat.

c) Comitè d’avaluació: si s’estableix un comitè d’avaluació o es porta a terme 
un estudi de mercat, s’ha de tenir en compte l’experiència dels membres del comitè 
en l’àrea corresponent. El treball del comitè s’ha de documentar correctament.»

Divuit. L’article 84 queda redactat de la manera següent:

«Article 84. Pagament de l’ajuda als beneficiaris.

1. Els beneficiaris han de sol·licitar el pagament de l’ajuda segons el que 
estableix la comunitat autònoma. Aquesta pot considerar la comunicació de la data 
d’execució de la collita en verd com la sol·licitud de pagament de l’ajuda.

2. L’ajuda es paga per l’import calculat segons l’article 83, i una vegada que 
s’hagi comprovat sobre el terreny que s’ha executat l’operació correctament.

3. Una vegada aprovada l’ajuda, si com a conseqüència d’un desastre natural, 
segons les definicions recollides en els apartats 9 i 16 de l’article 2 del Reglament 
(UE) núm. 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren 
determinades categories d’ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals 
compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de 
funcionament de la Unió Europea, es produeix la pèrdua total o parcial de la 
producció abans de la data de collita en verd, l’ajuda no es paga.

A l’efecte del compliment del paràgraf anterior, es considera que s’ha produït un 
desastre natural quan per condicions meteorològiques com les gelades, la 
calamarsa, les pluges o la sequera es destrueixi més del 30% de la producció, 
calculada com la mitjana anual d’un agricultor determinat durant el trienni precedent 
o d’una mitjana triennal basada en els cinc anys anteriors que exclogui la xifra més 
elevada i la xifra més baixa.

4. Per determinar l’import d’ajuda per la collita en verd d’una superfície de 
vinya, les comunitats autònomes han de fer un mesurament de la parcel·la en la 
qual s’ha fet la collita en verd seguint el mètode que preveu l’article 44.1 del 
Reglament d’execució (UE) 2016/1150 de la Comissió.

5. En cas d’utilitzar diversos mètodes d’eliminació de carrassos en una mateixa 
parcel·la, l’ajuda s’ha de pagar sobre la base de l’import establert per al mètode 
d’eliminació més barat.

6. Si el viticultor no executa l’operació en la superfície total per a la qual es va 
aprovar l’ajuda, s’ha de tenir en compte la diferència entre la superfície aprovada i 
la superfície realment executada determinada pels controls sobre el terreny. Si 
aquesta diferència no és superior al 20%, l’ajuda es calcula sobre la base de la 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 95  Dimecres 21 d'abril de 2021  Secc. I. Pàg. 13

superfície determinada pels controls sobre el terreny. Si la diferència és superior al 
20%, però igual o inferior al 50%, es calcula sobre la base de la superfície 
determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del percentatge la 
diferència comprovada. El beneficiari no té dret a l’ajuda en cas que aquesta 
diferència de superfícies superi el 50%.

7. En cap cas es pot entendre com a executada la collita en verd en una 
parcel·la si aquesta no ha estat efectuada en la parcel·la completa i s’han eliminat 
tots els carrassos de raïm, segons el que estableix l’apartat 1 de l’article 47 del 
Reglament (UE) núm. 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

8. Una vegada que se n’hagin efectuat els controls, la comunitat autònoma ha 
d’emetre una resolució de pagament i fer el pagament al beneficiari com més aviat 
millor, d’acord amb el que s’estableix en aquest article, i, com a molt tard, en un 
termini màxim de dotze mesos des de la data de la presentació de la sol·licitud de 
pagament vàlida i completa.»

Dinou. S’afegeix un article 84 bis amb el contingut:

«Article 84 bis. Comunicacions.

Les comunitats autònomes han de remetre a la Direcció General de Produccions 
i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, abans del 15 de 
novembre de cada any, i referit a l’exercici financer precedent, un informe anual 
sobre l’aplicació de la collita en verd, segons l’annex XXVI.»

Vint. La disposició addicional sisena queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional sisena. Consideració de la pandèmia provocada pel irus 
SARS-CoV-2 com a causes de força major.

Per a totes les mesures del PASVE, es declaren motiu de causa de força major 
les conseqüències de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2.

Els beneficiaris de les ajudes han de justificar la necessitat d’acollir-se a la 
fórmula «tret de causa de força major» en els termes que estableix la disposició 
addicional cinquena, i les comunitats autònomes han d’establir les cauteles 
necessàries sobre això.»

Vint-i-u. La disposició addicional vuitena queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional vuitena. Finançament excepcional de la mesura de 
reestructuració i reconversió de vinyes en relació amb la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19.

En aplicació dels articles 6 i 10 del Reglament delegat (UE) 2020/592 de la 
Comissió, pel que fa a les sol·licituds d’ajuda que s’han d’aprovar en l’exercici 2021, 
en cas que s’aprovin abans del 16 d’octubre de 2021, el tipus d’ajuda aplicable, en 
substitució del que preveu l’article 37.4, es pot incrementar a:

a) El 60 per cent en les comunitats autònomes diferents de les regions menys 
desenvolupades.

b) El 80 per cent en les comunitats autònomes classificades com a regions 
menys desenvolupades.»

Vint-i-dos. Es modifica la disposició addicional desena, que queda redactada de la 
manera següent:
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«Disposició addicional desena. Modificació de les operacions de reestructuració i 
reconversió de vinyes i inversions en casos degudament justificats relacionats 
amb la crisi sanitària per la COVID-19.

En els exercicis 2020 i 2021 són admissibles, en casos degudament justificats 
relacionats amb la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i que es refereixen a 
les operacions en curs, la presentació de modificacions que no afectin ni l’elegibilitat 
d’alguna part de l’operació ni els objectius d’aquesta, i que no impliquin un increment 
de pressupost aprovat inicialment. Els beneficiaris han de comunicar la modificació 
esmentada a l’autoritat competent abans de presentar la sol·licitud de pagament 
final de l’operació, i, en tot cas, abans dels controls sobre el terreny previs al 
pagament final. No és necessària l’autorització prèvia a la seva execució, encara 
que sí que s’han d’avaluar. Els beneficiaris han de notificar aquestes modificacions 
a l’autoritat competent de la comunitat autònoma en els terminis fixats per aquestes.

Així mateix, i per als exercicis 2020 i 2021, els beneficiaris poden presentar 
modificacions que alterin els objectius estratègics o generals amb què es va aprovar 
l’operació, sempre que les accions individuals ja iniciades es completin. Aquestes 
modificacions requereixen l’autorització de l’autoritat competent amb caràcter previ 
a l’execució mitjançant una resolució favorable expressa.

Quan els beneficiaris per causes de força major no puguin executar totes les 
accions que formin part de l’operació inicialment aprovada o modificada, poden 
sol·licitar el pagament de les accions finalitzades completament, sempre que hagin 
comunicat a l’autoritat competent aquesta modificació de la seva operació. En tot 
cas, amb caràcter previ al pagament, s’han d’efectuar els controls administratius i 
sobre el terreny que verifiquin l’execució de les accions esmentades.»

Vint-i-tres. La disposició addicional onzena queda redactada de la manera següent:

«Disposició addicional onzena. Excepció, en l’exercici 2021, a la reducció de 
l’ajuda a la reestructuració i reconversió de vinyes quan les operacions no 
s’executen en la superfície total per a la qual s’hagi sol·licitat l’ajuda.

Per a l’exercici 2021, no són aplicables les reduccions de l’ajuda a què fa 
referència l’article 39.4 del Reial decret 5/2018, de 12 de gener, i del Reial decret 
1363/2018, de 2 de novembre. L’ajuda s’ha de pagar sobre la base de la superfície 
determinada pels controls sobre el terreny previs al pagament final.»

Vint-i-quatre. S’afegeix una disposició addicional dotzena, amb el contingut següent:

«Disposició addicional dotzena. Collita en verd l’any 2021.

1. A causa que els efectes de la de crisi sanitària desencadenada el 2020 per 
la COVID-19 es mantenen el 2021, en cas necessari, el Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació pot decidir habilitar la mesura de la collita en verd l’any 2021 
mitjançant una resolució, amb l’objectiu de recuperar l’equilibri entre l’oferta i la 
demanda, amb la consulta prèvia a les comunitats autònomes.

2. La resolució esmentada en el paràgraf anterior ha d’incloure el pressupost 
que es destina a la mesura de collita en verd el 2021 i els terminis corresponents.

3. En cas de ser habilitada la collita en verd el 2021, per als sol·licitants de la 
collita en verd l’any 2021 no és aplicable l’article 77.2 c).

4. En cas de ser habilitada la collita en verd el 2021, les parcel·les que 
pertanyin a una DOP segons el criteri de prioritat que estableix l’article 80.1.a) i que 
no hagin rebut ajuda a la collita en verd el 2020 obtenen un punt més en l’esmentat 
criteri de prioritat per a la verema en verd el 2021.»

Vint-i-cinc. S’afegeix una disposició addicional tretzena, amb el contingut següent:
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«Disposició addicional tretzena. Excepcions al percentatge de finançament i al 
pagament de l’ajuda a la collita en verd per a l’any 2021.

1. Es pot aplicar la collita en verd en la mateixa parcel·la de vinya que l’any 
anterior.

2. La collita en verd s’ha de pagar per la superfície determinada pels controls 
sobre el terreny previs al pagament final, i no hi són aplicables les reduccions de 
l’ajuda que estableix l’apartat 6 de l’article 84.

3. No obstant el que disposa l’apartat 3 de l’article 83, l’ajuda a la collita en 
verd no pot excedir del 60% de la suma dels costos directes de destrucció o 
eliminació dels carrassos de raïm més la pèrdua d’ingressos vinculada a aquesta 
destrucció o eliminació.

4. No obstant el que disposa l’apartat 2a) de l’article 83, la compensació per 
pèrdua d’ingressos ha de ser com a màxim el 60% del valor mitjà del raïm de les 
tres últimes campanyes en la parcel·la objecte de l’ajuda.»

Vint-i-sis. S’afegeix una disposició addicional catorzena, amb el contingut següent:

«Disposició addicional catorzena. Terminis referents a la mesura de suport a 
inversions i reestructuració de vinya per a 2021.

Els terminis següents són aplicables a les sol·licituds presentades a partir de l’1 
de febrer de 2018 en la mesura de suport a les inversions, que preveu la secció 4a 
del capítol II.

1. El termini en què els beneficiaris poden sol·licitar les modificacions majors, 
a què es refereix l’article 70.4, s’amplia fins al 26 d’abril de 2021, inclusivament, si 
bé l’autoritat competent de la comunitat autònoma pot preveure altres terminis més 
restrictius.

2. El termini perquè les comunitats autònomes comuniquin a la Direcció 
General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
les modificacions majors que s’hagin autoritzat, a què es refereix l’article 70.4, 
s’amplia fins al 15 de maig de 2021.

3. El termini en què els beneficiaris han de justificar i sol·licitar el pagament de 
l’operació global d’inversió o de l’actuació corresponent de conformitat amb el 
calendari d’execució aprovat, a què es refereix l’article 73, s’amplia fins a l’1 de juliol 
de 2021, si bé l’autoritat competent de la comunitat autònoma pot preveure altres 
terminis més restrictius.

4. El termini perquè les comunitats autònomes comuniquin a la Direcció 
General de la Indústria Alimentària del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
els avenços d’execució d’actuacions previstes inicialment, a què es refereix l’article 
73, s’amplia fins al 9 de juliol de 2021.

5. El termini de comunicació per les comunitats autònomes a la Direcció 
General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació, de les necessitats de finançament per a l’exercici financer 2022 en la 
mesura de reestructuració i reconversió de vinyes, que preveu l’article 33.1, finalitza 
el 2021 el 21 de maig, inclusivament.»
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Vint-i-set. L’annex XXV queda redactat de la manera següent:

«ANNEX XXV

Dades mínimes que han de remetre les comunitats autònomes

Llista de parcel·les seleccionades i ordenades

Comunitat autònoma:

Exercici financer:

Data de comunicació:

PUNTUACIÓ (*) IDENTIFICACIÓ 
PARCEL·LA

DATA DE 
REGISTRE 
ENTRADA

HORA DE 
REGISTRE 
ENTRADA (**)

NIF 
SOL·LICITANT

SUPERFÍCIE 
PARCEL·LA

RETIRADA 
POTENCIAL 
DE VI (hl) 
estimat de 
retirada

Ajuda estimada 
(€/ha)

Ajuda 
estimada 
total (€)

(*) Les dades enviades per la comunitat autònoma en aquest annex han d’estar ordenades de puntuació 
més gran a més petita. Segons el que estableix l’article 80, cap parcel·la pot tenir una puntuació més gran de 28.

(**) S’ha d’indicar l’hora, el minut i el segon del registre d’entrada.»

Vint-i-vuit. S’afegeix un nou annex XXVI, amb el contingut següent:

«ANNEX XXVI

Informació mínima de l’informe anual d’aplicació de la mesura de collita en verd

– Despesa total de la Unió.
– Despesa total dels beneficiaris.
– Nombre de beneficiaris.
– Contribució mitjana de la Unió per beneficiari.
– Nombre d’operacions (parcel·les).
– Contribució mitjana de la Unió per operació.»

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí 
Oficial de l’Estat».

Madrid, 20 d’abril de 2021.

FELIPE R.

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació,
LUIS PLANAS PUCHADES
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